ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺮة رﺑﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺗﻤﻮز -أﻳﻠﻮل(٢٠٢١

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

سوق رأس المال الفلسطيني
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حمالت وورش توعوية
أخبار وقرارات هيئة سوق رأس المال

3

20

كلمــة العــــدد

بـــراق النابلـــــــــــــــسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال
تواصـــل هيئـــة ســـوق رأس المـــال جهودهـــا فـــي تطويـــر وتنظيـــم والرقابـــة علـــى اســـتقرار القطاعـــات الماليـــة غيـــر
المصرفيـــة ،وعملـــت علـــى تنفيذ مجموعة من اإلجراءات التي تســـهم فـــي ديمومة القطاعات التي تشـــرف عليها ،بما
يحقـــق المصلحـــة العامـــة ،وحمايـــة المتعامليـــن وحقوقهم.
واســـتجابة الســـتراتيجيتها الخمســـية  ،2025-2021خطـــت الهيئـــة ،خالل الربع الثالـــث من العام الحالـــي ،خطوات عدة
نحـــو تعزيـــز اســـتخدامات التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطاعـــات الماليـــة غيـــر المصرفيـــة ،وكان آخرهـــا عقد لقـــاء حول
التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي قطـــاع األوراق الماليـــة ،حضـــره ممثلـــو القطـــاع كافـــة ،حيـــث اســـتعرض المجتمعـــون دور
التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي تســـهيل وتعزيز وصـــول األفراد إلـــى الخدمات فـــي قطـــاع األوراق المالية بســـهولة وتكلفة
أقل.
كمـــا أطلقـــت الهيئة ونقابـــة الصحافيين برنامج ًا حمـــل عنوان "معمل الصحافـــة المالية" ،لتعزيز قـــدرات الصحافيين
والصحافيـــات فـــي مجـــال الصحافـــة الماليـــة ،وبخاصة فـــي القطاعات الماليـــة غير المصرفية ،اســـتفاد منه عشـــرات
الصحافييـــن والصحافيـــات من مختلـــف محافظات الوطن ،ونُفـــذ البرنامج برعاية وزارة االقتصـــاد الوطني ،وبالتعاون
مع وكالة التعـــاون األلماني.
كمـــا نشـــرت الهيئة تقريرها الســـنوي للعـــام  ،2020الذي تضمن معلومات شـــاملة حـــول الهيئة والقطاعـــات المالية
غيـــر المصرفيـــة التي تشـــرف عليها ،والتي تشـــمل ً
كال مـــن :األوراق الماليـــة ،التأمين ،تمويـــل الرهن العقـــاري ،التأجير
ً
فصوال عن واقـــع هذه القطاعات ،والتطـــورات التنظيمية ،واألنشـــطة الرقابية
التمويلـــي .وتضمـــن التقرير الســـنوي
التـــي نفذتهـــا الهيئة خالل العـــام المنصرم.
ختامـــ ًا ،نرجـــو أن تمثل هذه النشـــرة إســـهام ًا معرفي ًا وافيـــ ًا لمختلف المتعامليـــن والمهتمين فـــي القطاعات المالية
غيـــر المصرفيـــة .وفـــي هذا الســـياق ،نؤكد علـــى أن التحديات التي يعاني منها االقتصاد الوطني الفلســـطيني بشـــكل
عـــام ،ســـواء أكانت بســـبب االحتالل أو جائحـــة كورونا ،تتطلب جهود ًا شـــاملة ومتكاملـــة للحد من تداعياتها الســـلبية
علـــى مختلـــف القطاعـــات ،حيـــث إن الهيئـــة ســـتواصل جهودها الهادفـــة إلى توفيـــر المقومـــات الكفيلة بتعزيـــز البنية
التشـــريعية والمهنية لقطاعات ســـوق رأس المال واســـتقرارها.

4

تطورات
القطاع المالي غير المصرفي

قطاع األوراق المالية
مؤشر القدس
ً
مســجال ارتفاعــ ًا نســبته
أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز  579.5نقطــة مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ،2021
 % 7.3عــن إغالقــه نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام نفســه ،و % 32.2عــن إغالقــه نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام
.2020

والشــكل رقــم ( )1أدنــاه يشــير إلــى التغيــرات فــي أســعار اإلغــاق لمؤشــر القــدس بشــكل ربعــي.
 :1 579.5حركة مؤشــر القدس بشــكل ربع ســنوي (نقطة)
شــكل
539.9

600
550
500

438.2

450
400
350
300

)(Q3, 2021

)(Q2, 2021
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إحصائيــات وبيانــات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين
البيان

الربع الثالث 2020

الربع الثاني 2021

الربع الثالث 2021

عدد جلسات التداول
عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)
قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)
القيمة السوقية (مليون دوالر)
المعـــدل اليومـــي لقيمـــة األســـهم
المتداولـــة (مليـــون دوالر)

62
39.2
87.4
3,271.8

60
49.9
90.0
3,926.4

61
69.9
143
4,229.7

1.4

1.5

2.3

3,533

8,661

11,038

70,107

70,038

69,865

% 21

% 25.2

% 27.2

% 0.6

% 0.6

% 0.9

عدد الصفقات
إجمالـــي عـــدد المتعامليـــن باألســـهم
المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين
القيمـــة الســـوقية كنســـبة مـــن الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي (باألســـعار الجاريـــة)*
قيمة التداول كنســـبة مـــن الناتج المحلي
اإلجمالي (باألسعار الجارية)*

* تــم االســتناد إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجارية للعام .2020
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شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،2021ارتفاع ـ ًا ملحوظ ـ ًا قــدره  % 40و58.8
 %علــى التوالــي ،مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع الســابق (الربــع الثانــي) مــن العــام  ،2021وارتفاع ـ ًا قــدره  % 78.4و% 63.5
علــى التوالــي ،مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع المناظــر (الربــع الثالــث) مــن العــام  .2020ويقــود هــذا االرتفــاع فــي أحجــام
وقيــم التــداول كل مــن قطاعــي التأميــن والصناعــة .مــن جهــة أخــرى ،شــهدت القيمــة الســوقية ،مــع نهايــة الربــع
ً
مقارنــة مــع نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر علــى التوالــي،
الثالــث مــن العــام  ،2021نمــو ًا قــدره  % 7.7و،% 29.3
حيــث لوحــظ ارتفــاع مؤشــر القيمــة الســوقية إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمــا يقــارب نقطتيــن عمــا كان عليــه
فــي نهايــة الربــع الســابق .كمــا أن االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ،2021
ً
مقارنــة بمــا كانــت عليــه نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر ،ناتــج عــن االرتــداد الطبيعــي لمنحنــى التــداول ،نظــر ًا
ألن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق شــهد ضعــف الطلــب علــى األوراق الماليــة ،نتيجــة عــزوف المســتثمرين
عــن االســتثمار فيهــا جــراء انتشــار فيــروس كورونــا ،والوضــع االقتصــادي الــذي مــرت بــه البــاد خــال تلــك الفتــرة،
إضافــة الــى ارتفــاع عــدد الصفقــات الرئيســية خــال الربــع الثالــث مــن العــام  ،2021مقارنــة بالربعيــن الســابق
والمناظــر ،وارتفــاع أســعار األســهم لمعظــم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين نهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام  ،2021علــى رأســها ســهم شــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم والبروفيــات ،وشــركة ســجاير القــدس.
شــكل  :2التطورات الربعية لنشــاط التداول في بورصة فلســطين
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ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون دوﻻر(
اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث 2021

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون ﺳﮭم(
اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 2021

0

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث 2020

يوضــح الشــكل ( )3صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبع ـ ًا لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــات.
ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت  1,822.1( % 43.1مليــون دوالر) ،فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد 26.1
 1,105.4( %مليــون دوالر).
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شــكل  :3توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفقــاً لصفــة المتعامــل كمــا هــي فــي نهايــة الربــع
الثالــث ( 2021مليــون دوالر)

ﺷرﻛﺎت
1,822.1
%43.1

ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر
152.4
%3.6
ﺑﻧوك
280.2
%6.6
ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن
82.4
%1.9

ﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
426.3
%10.1

أﻓراد
1,105.4
%26.1

أطراف ذوو ﻋﻼﻗﺔ*
361.8
%8.6

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.

يوضــح الشــكل ( )4عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين ،والبالــغ عددهــم 63,343
مســاهم ًا كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  .2021ويالحــظ مــن الشــكل أن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث فــي
قطــاع األوراق الماليــة.
شــكل  :4توزيــع المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين كما في نهايــة الربع الثالث
مــن العــام  2021وفــق الجندر والتوزيــع الجغرافي

ﻣؤﺳﺳﺎت %0.5

إﻧﺎث %37.0

ذﻛور %62.5

ﻣؤﺳﺳﺎت %0.9

إﻧﺎث %43.9
ذﻛور %55.2
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0%

قطاع التأمين
بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة  10شــركات مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  .2021كمــا بلــغ
إجمالــي المحفظــة التأمينيــة (أقســاط التأميــن المكتتبــة) كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  2021مــا قيمتــه
 84.6مليــون دوالر ،بارتفــاع نســبته  % 3.5عمــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  ،2021ويأتــي ذلــك فــي ســياق
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التذبــذب الطبيعــي إلجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة مــا بيــن األربــاع ،فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكبــدة
للقطــاع ،والبالغــة  51.9مليــون دوالر ،ارتفاع ـ ًا نســبته  % 6.8مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام نفســه .مــن
جهــة أخــرى ،بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن  227.5مليــون دوالر ،تتصدرهــا االســتثمارات العقاريــة بمــا
نســبته  % 39.7مــن إجمالــي االســتثمارات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالربعيــن الثانــي
والثالــث مــن العــام  ،2021ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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جــدول رقــم :2بعــض المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأمين في فلســطين (مليون دوالر)
الربع الثالث
2020

الربع الثاني
*2021

الربع الثالث
*2021

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

75.8

81.7

84.6

صافي األقساط المكتسبة

66.6

67.7

72.0

إجمالي استثمارات شركات التأمين

240.3

215.3

227.5

صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

()56.8

()48.6

()51.9

البيان

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

يشــير الجــدول ( )3إلــى أهــم المؤشــرات التأمينيــة التــي تعكــس األهميــة النســبية لقطــاع التأمين في االقتصــاد الوطني،
حيــث ال تــزال مســاهمة التأميــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي متواضعــة ،علــى الرغــم مــن نمــو هــذه النســبة عبــر األعــوام
الثالثــة الماضيــة ،حيــث بلغــت نســبة االختــراق التأمينيــة (إجمالــي المحفظــة التأمينيــة منســوبة إلــى إجمالــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة) ،مــع نهايــة العــام  ،2020مــا نســبته  ،% 2أمــا مــن حيــث الكثافــة التأمينيــة ،التــي
تشــير إلــى حصــة الفــرد مــن إجمالــي المحفظــة التأمينيــة ،فقــد بلغــت نهايــة العــام  2020مــا يقــارب  59دوالر ًا أمريكيـ ًا.
جــدول رقــم : 3بعــض المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن في فلســطين (مليون دوالر)

نسبة االختراق التأمينية

الكثافة التأمينية (دوالر أمريكي)

العام

2017

% 1.6

53.4

2018

% 1.7

56.8

2019

% 1.8

60.0

*2020

% 2.0

58.7

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

 -1تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع الربــع المناظــر،
وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات ،حيــث إن البيانــات المتعلقــة بالربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام  ،2021ال تشــمل البيانــات
الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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قطاع التأجير التمويلي
تعمــل فــي فلســطين  9شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال كمــا فــي نهايــة الربــع
الثالــث مــن العــام  .2021وبلغــت القيمــة اإلجماليــة الســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة
حوالــي  26.4مليــون دوالر ،بواقــع  511عقــد ًا ،وذلــك فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،2021مــا يمثــل ارتفاعــ ًا قــدره
ً
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الثانــي للعــام نفســه،
 % 4.1و % 2.6فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي علــى التوالــي،
وبالمقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق .يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــ ًا ملحوظــ ًا نســبته  % 62.7و% 56.3
فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى التوالــي .ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة
ً
مقارنــة مــع الربــع المناظــر مــن العــام  ،2020إلــى عــودة الحيــاة االقتصاديــة تدريجيــ ًا
الربــع الثالــث مــن العــام ،2021
لطبيعتهــا ،حيــث شــهد العــام  2020إغالقــ ًا للعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة ،بهــدف الحــد مــن انتشــار
فيــروس كورونــا ،الــذي أثّــر ،بشــكل ســلبي ،علــى أداء الشــركات ،وســبّب انخفاضــ ًا فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه .
شكل  :5تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

ﺗطور اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ

ﺗطور ﻋدد ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
700

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2021 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ2021 ،

25.3

500

327

25

16.2

400

20
15

300

10

200
100

5

0

0

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2020 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2021 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ2021 ،

ﻣﻠﯾون دوﻻر

511

498

600

26.4

30

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2020 ،

مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،2021ال يــزال هنــاك تركــز عــال فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا
ٍ
ً
ّ
بنســبة  ،% 37.9تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة  % 15و % 11علــى التوالــي .ومــن المالحــظ أن هنــاك اســتقرارا فــي
توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار الســنوات الســابقة ،نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد ،وتركــز األعمــال
فــي بعــض المحافظــات (انظــر الشــكل .)6
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شــكل  :6التوزيــع الجغرافــي لعقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة حســب العــدد كمــا هــي فــي نهايــة الربــع
الثالــث مــن العــام 2021
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﻌدد ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻓﻲ ﻧ ﮭﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ
اﻟﺛﺎﻟث 2021
%40

%37.9

%35
%30
%25
%20
%15.0

%15

%11.0

%10

%9.5

%7.3
%4.0

%5

%5.2

%4.6

%2.2

%2.7

%0

%0.6

رام

ﻧ
ﺎﺑﻠ

ﷲ

س

ﺧﻠ
اﻟ
ﯾل

ﺣم
تﻟ

س

ﯾن
ﺟﻧ

ﺑﯾ

ا
ﻟﻘد

ﻠﻘﯾ
ﻠﯾ ﺔ

رم
وﻟﻛ
ط

ﻗ

ا
رﯾ

ت

ﺣﺎ

ﻠﻔﯾ
ﺳ

ط
وﺑﺎ
س

مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر ( )% 52.5مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام  .2021ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير ،وتدنــي مخاطرهــا
مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا .أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات لألغــراض التجاريــة،
فاســتحوذت علــى مــا نســبته  .% 41وفيمــا يخــص المــال المنقــول (المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا ،بمــا ال يشــمل
المركبــات) ،فبلغــت نســبتها ( % 6.5انظــر الشــكل .)7
شــكل  :7توزيــع مكونــات محفظــة التأجيــر التمويلــي حســب طبيعــة المأجــور كمــا فــي نهايــة الربعيــن الثانــي
والثالــث مــن العــام 2021
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يالحــظ مــن الشــكل رقــم ( )8أن  % 79مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى أفــراد ،وذلــك فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن
العــام .2021
شكل  :8طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع الثالث من العام 2021

ﺷرﻛﺎت
293
%21.0

اﻓراد
1103
%79.0

12

التوعية المالية

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺗﺄﻛﺪ  /ي ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮوط وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﺳﺘﺜﻨﺎءاﺗﻬﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺪاﺗﻬﺎ.

ﻗﻄﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،وﻓﻘ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻚ وﺑﺘﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
ﱠ
ﺗﻮخ  /ي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻚ ،وﻛﻦ ﺻﺎدﻗ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺗﻘﺪم أﻳﺔ
وﻛﻦ ﺻﺎدﻗ ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻚ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻤﻨﺰل ،وﻻ
ّ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺎﻃﺌﺔ.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ك اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٪١٠٠ﺑﻨﻈﺎم
ﻳﻤﻜﻨﻚ ِ /
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.
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ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ )اﻻﻛﺘﻮاري(:
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤـــﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ واﻟﻮﺛﺎﺋـــﻖ واﻟﺤﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ،
واﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ"اﻻﻛﺘﻮاري" واﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻗﻄﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ إﻋﺎدة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﻟﻴﻠﺒﻲ اﻟﺤﺪ
ادﻧـــﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي
ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو إﺿﺎﻓﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ.

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺪﻓﻌﺔ اوﻟﻰ )اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري:
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣ إﻟﻰ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ :
اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮ )اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃـــﻦ( ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ،ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ
)اﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃـــﻦ( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺎت وﻟﻔﺘـــﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤـــﺪدة ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺻﻠﻴﺔ ،وﻓﻘ ﻟﺸﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ.
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ﻗﻄــــﺎع اﻟﺘــــــﺎﻣﻴﻦ
ﻣـــﺎ ﻫﻲ ﺣـــﺪود اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒـــﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؟
وﻓﻘـــ ﻟﻠﻤﺎدة ) (45ﻣﻦ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ رﻗﻢ ) (20ﻟﺴـــﻨﺔ  ،2005ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﺤﻖ ﻓـــﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.

ﻗﻄـــــﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ؟
ﻫﻮ ﺣﺴـــﺎب ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ.

ﻗﻄـــــﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘـــــﺎري
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴـــﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ ﻗﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري؟
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳـــﺆال ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض ،ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم
ﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻘـــﺮض ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻗﺪ ﻳﺼـــﻞ أﺣﻴﺎﻧ إﻟﻰ أﺳـــﺒﻮﻋﻴﻦ ،وﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ واﺟـــﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨـــﻚ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ أن ﻗـــﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺨﺘﻠـــﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض
اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ،ﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺪى داﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ اراﺿﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ﺑﺪورﻫﺎـ
وﻳﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺴـــﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ اﺳـــﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ إﺟﺮاءات آﺧﺮ ﻗﺮض ﻋﻘﺎري ﻣﻨﺤـــﻪ اﻟﺒﻨﻚ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻗﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري.

ﻗﻄـــــﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴـــــــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠــــــــﻲ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻓﻼس؟
ﻫﻮ إﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬه ﻃﺮف ﻣﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻗﻲ أﺻﻮﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷـــﻬﺎر ﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻌـــﺎدة ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣـــﺎت )اﻟﺪﻳﻮن( ﻋﻠﻰ اﺻﻮل .واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸـــﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤـــﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
اﻓﻼس ،ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل واﺣﺪ.

16

حمالت وورش توعوية

حمالت وورش توعوية
أطلقــت الهيئــة ونقابــة الصحافييــن برنامــج "معمــل الصحافــة الماليــة" لتعزيــز قــدرات
الصحافييــن والصحافيــات فــي مجــال الصحافــة الماليــة ،وبخاصــة فــي القطاعــات
الماليــة غيــر المصرفيــة ،تحــت رعايــة وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وبالتعــاون مــع وكالــة
التعــاون األلمانــي (.)GIZ

ويأتي برنامج "معمل الصحافة المالية" ،ضمن رؤية الهيئة المســتجيبة لالســتراتيجية
الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين ،ولتعزيــز التكنولوجيــا الماليــة فــي القطاعــات
الماليــة غيــر المصرفيــة ،عبــر تعزيــز الوعــي لــدى الجمهــور ،وتعزيــز دور الصحافــة الماليــة
فــي فلســطين فــي رفــع الوعــي المالــي لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع.
كمــا وقعــت الهيئــة ونقابــة الصحافييــن مذكرة تفاهم مشــتركة في الجلســة االفتتاحية
لليــوم األول مــن المعمــل ،تتضمــن مجموعــة مــن برامــج العمــل التدريبيــة والمهنيــة
التــي تلبــي تطلعــات الطرفيــن ،وتســهم فــي ارتقــاء االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.
واســتمر معمــل الصحافــة الماليــة ليوميــن متتالييــن فــي مدينــة نابلــس ،بمشــاركة 30
صحافيـ ًا وصحافيــة ،وعــدد مــن موظفــي العالقــات العامــة فــي شــركات التأميــن.
وناقــش المشــاركون مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي
مــن حيــث اإلطــار القانونــي ،والجهــات الرقابيــة ،ومكونــات القطــاع ،والمنتجــات
والخدمــات ،إضافــة إلــى التعــرف علــى المصطلحــات والمفاهيــم الرئيســية فــي القطــاع
المالــي غيــر المصرفــي ،والشــمول المالــي ،والتكنولوجيــا الماليــة.
وتطــرق البرنامــج إلــى قطاعــات التأميــن ،واألوراق الماليــة ،والتأجيــر التمويلــي ،والرهــن
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العقــاري ،فــي جلســات نقــاش تفاعليــة ،ومنــح المشــاركين والمشــاركات مســاحات
تطبيقيــة فــي مجــال الصحافــة الماليــة والرقابــة ،وتوظيفــات وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وقــراءة بيانــات الشــركات المســاهمة العامــة ،وإنتــاج قصــص وتقاريــر
ماليــة ومناقشــتها.

وتنــاول المعمــل القطــاع المالــي غيــر المصرفــي فــي فلســطين مــن حيــث اإلطــار
القانونــي ،والجهــات الرقابيــة ،ومكونــات القطــاع ،والمنتجــات والخدمــات ،إضافــة ،إلــى
المصطلحــات والمفاهيــم الرئيســية فــي القطــاع المالــي غيــر المصرفــي والشــمول
المالــي ،والتكنولوجيــا ،ومبــادئ أساســية فــي الصحافــة الماليــة ،وأهميــة الصحافــة فــي
تطوعية الجمهور ،والرقابة على القطاعات المالية ،إضافة إلى جلسات تفاعلية .وأكد

أهميــة العالقــات العامــة للقطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وآليــات توظيــف وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وإقامــة مجموعــات عمــل حــول كيفيــة قــراءة بيانــات الشــركات
المســاهمة العامــة ،كمــا تــم عــرض مكونــات قطــاع األوراق الماليــة ،ومكونــات قطاعــي
التأجيــر التمويلــي ،والرهــن العقــاري.
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وتخلــل المعمــل مجموعــة مــن التطبيقــات العمليــة مــن خــال مجموعــات العمــل،
جــرى خاللهــا إنتــاج مجموعــة مــن القصــص والتقاريــر الماليــة حــول مختلــف القطاعــات
الماليــة غيــر المصرفيــة.
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أخبار وقرارات
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تصــدر تقريرهــا الســنوي للعــام
2020

•

ـاء حــول فــرص وآفــاق التكنولوجيــا
هيئــة ســوق رأس المــال تعقــد لقـ ً
الماليــة فــي قطــاع األوراق الماليــة

عقــدت الهيئــة لقــاء حــول التكنولوجيــا الماليــة فــي قطــاع األوراق الماليــة حضــره ممثلــو
القطــاع كافة.
وجــرى اللقــاء بمشــاركة مديــر عــام الهيئــة الســيد بــراق النابلســي ،ومعالــي رئيــس
مجلــس إدارة بورصــة فلســطين الســيد ماهــر المصــري.
ً
ممثــا مــن قطــاع األوراق الماليــة ،بمــن فيهــم بورصــة
شــارك فــي اللقــاء عشــرون
فلســطين ،وشــركات األوراق الماليــة ،وأمنــاء الحفــظ األميــن ،ومــدراء اإلصــدار
ومستشــارو االســتثمار.
واســتعرض المجتمعــون دور التكنولوجيــا الماليــة فــي تســهيل وتعزيــز وصــول األفــراد
إلــى الخدمــات فــي قطــاع األوراق الماليــة بســهولة وتكلفــة أقــل.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة عقــدت ورش عمــل عــدة مــع القطاعــات الماليــة غيــر
المصرفيــة ،عرضــت خاللهــا اســتراتيجية الهيئــة وتوجهاتهــا فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا
الماليــة ضمــن برنامــج عمــل مشــترك مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وبدعــم مــن وكالــة
التعــاون األلمانــي (.)GIZ
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جميع الحقوق محفوظة
يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة اىل هذه النرشة كالتايل:
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية،
نرشة سوق رأس املال الفلسطيني ،العدد الثالث عرش
الربع الثالث للعام . 2021

جميع املراسالت توجه اىل:
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البرية – فلسطني
هاتف+097 02 2946946 :
فاكس+097 02 2946947 :
املوقع االلكرتوين www.pcma.ps
الربيد االلكرتوين info@pcma.ps

@palestineCMA

العالقات العامة والدولية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

www.pcma.ps

